
 

Landelijke UV-Tweedaagse (Uiterlijke verzorging)  
 
 

Thema/doel: Duurzaam bewustwording, verbinden & inspireren 
 

Datum: 19 en 20 mei 2022 
Plaats: ROC Mondriaan in Den Haag 
 
Inhoud keynotes van sprekers, pitches en workshops. 
Na een prettig ontvangst door ROC Mondriaan kwamen sprekers van de verschillende pitches 
en keynotes aan het woord, waaronder Royal Cosun, Ruthley Beem, en Green salon van ROC 
Amsterdam. 
 
Workshop: Wat is Duurzaamheid? 
Gepresenteerd door: Green scissors  
Wat verstaan ROC docenten onder ‘duurzaamheid’? De antwoorden waren verschillend en in 
de trant van elektrisch rijden, minder verbruik van spullen en scheiden van afval. 
Het woord duurzaamheid is een makkelijk woord geworden in onze samenleving en voor de 
marketing van bedrijven. Zet het woord achter een product en je hebt een groen “uiterlijk”. 
Zeer prettig voor de verkoop. Er werd uitgelegd dat op het kruispunt van milieu, sociaal en 
economie, duurzaamheid ontstaat.  
 

 

Onze maatschappij is nu nog ingericht in een consumptiemaatschappij, we nemen/onttrekken 
grondstoffen, produceren en verbruiken waarbij er een hoop afval ontstaat. 

https://www.rocmondriaan.nl/
https://www.cosun.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=klOcSJcTJZA
https://www.greensalon.eu/
https://www.rocva.nl/
https://www.rocva.nl/
https://www.thegreenscissors.org/


Het is de bedoeling dat er een economie ontstaat waarbij wij meer om het welzijn van onze 
medemens en het milieu geven waarbij de economie wel gewoon doordraait. Nu hebben we 
een lineaire economie met een recycling cyclus, waarbij we nog steeds een afvalberg(restafval) 
als eindproduct overhouden. Een circulaire economie geeft juist geen restafval maar alles blijft 
in deze vicieuze cirkel draaien en wordt gebruikt en hergebruikt. 
Verder werd erop ingegaan dat landen als Qatar een hoog verbruik heeft van grondstoffen en 
als zij hun “koelkast” zouden vullen op 1 Januari om hun bevolking door de winter/ lente 
maanden heen te helpen dat het eind Januari al leeg zou zijn. Wij als Nederland zouden dat al 
hebben in April.  
 
Na onderzoek blijkt dat 17% van de wereldbevolking 80% van de middelen van de wereld 
gebruikt. Dat is zeer zorgelijk omdat op deze manier er uitputting ontstaat van de bronnen.  
Er moet naar een manier gezocht worden dat we de wereldbevolking voldoende kunnen geven 
zonder uitputting en onnodig verbruik van de stoffen en met circulariteit van de stoffen. 
 
Green scissors is een bedrijf dat geknipt en/of geverfd haar, verftubes en ander afval inzamelt 
bij de kappers. Alles wordt opgehaald en haar wordt verwerkt tot kleding, haar wordt 
afgebroken tot calcium/ kalk voor in compost, haar wordt ook gebruikt om olie op te nemen bij 
verlies van olie uit tankers in de oceaan. 

 



 

 

Pitch: Royal Cosun 
Een toonaangevende coöperatie met meer dan 4.000 medewerkers, in handen van 8,400 
telers. Met de samenwerkende bedrijven Avico, Consun Beet Company, Duynie Groep, Sensun 
en SVz ontwikkelen zij voeding, voedingsingrediënten, dierenvoeding, biobased producten, 
groenten en energie. Zij werken op een duurzame, circulaire en transparante manier samen 
met toeleveranciers en telers uit Europa, Azië en Noord-Amerika. Samen ontsluiten zij volledige 
potentie van planten om een slimme, plantaardige oplossingen te creëren voor huidige en de 
toekomstige generatie. Zoals suikerbiet met meer dan 130 toepassingen, suikerproducten, 
plantaardige eiwitten, persoonlijke verzorging, wasmiddel, groen gas, Bio ethanol, Paper, 
veevoerhuisvesting behanglijm, reststromen voor bio gisting. Het doel is om de volledige 
potentie van planten te benutten. 
 
Keynote: Ruthley Beem en Kelsey van Rock 'n Rose studio 
Oud-MBO ambassadeur Ruthley Beem en Kelsey delen hun inspirerende verhaal. Zij knippen 
gratis daklozen en runnen een eigen kapperszaak in Rotterdam Rock ‘n Rose Studio. Beiden 
hebben veel liefde voor het vak, bewandelen een ongekend pad dat gecreëerd is met ziel, hart 
& karakter.  De non-profit movement Nothin2Rockin is in 2017 ontstaan in de 
Rotterdamse straten. Hier werden dak- en thuislozen door het team positief benaderd en met 
ziel, hart en karakter geknipt en getrimd. Daaruit werd een unieke levensstijl gecreëerd in de 
Nederlandse straten!”. Zie ook afleveringen op hun YouTube kanaal!  
 
Greensalon Amsterdam  
"Toekomstige vaardigheden voor een beter leven in Duurzame Salons" 
 
De Kapperssector in Europa biedt werk aan meer dan een miljoen mensen in 400.000 
kapsalons en ontvangt 350 miljoen potentiële klanten. Kappers- (en kappers) diensten vormen 
samen met schoonheidsbehandelingen - de haar- en schoonheidssector zoals dat heet, de 
sector persoonlijke dienstverlening.  

https://rocknrose-studio.nl/
https://www.facebook.com/rocknrose.studio/?__cft__%5b0%5d=AZXpifM2Q__BinW71RR9fKq_IB-YipaYX7gz2V9E0Ebe0xU_VoVQ5GvNJNRWFxxXl2S8rm_mShcam4Urcr_W3u9RgxEnvW57Q7h99RNja22o3bGl8WoJiPyc3gatuRfAGKNU9kdhqKS7HZKnkrRCuK1t3S_idoP9vmw_58vf5obAhA&__tn__=kK-y-R
https://www.youtube.com/channel/UCRilb-Y34XCe7Ybgnr-AA9Q
https://www.sustainable-salon.info/


 
De sector heeft de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt. De sector heeft vaak 
meer affiniteit met kennis over het vak dan met de andere aspecten van het bedrijf. Aandacht 
voor arbeid, duurzaamheid en milieu, gezondheid en veiligheid, marketing en dienstverlening 
zijn succesfactoren voor de toekomst. Veel van deze aspecten zou je kunnen delen onder het 
label: duurzaamheid & toekomstgerichte vaardigheden. In dit Erasmus+-project verzamelen ze 
feiten door middel van een inventarisatie van de competenties van de kapper in 2030, de 
gewenste situatie in een duurzame salon en focussen we op milieuaspecten (kern van een 
eenvoudige standaard), competenties die nodig zijn om deze situatie te bereiken en onderzoek 
naar twee diagnostische zelf -assessment tools om de huidige situatie in kaart te brengen op: 
1. competentieniveau en meten van de kloof op profiel en toekomstige competenties en 
2. de kloof van het niveau naar het duurzaamheidssysteem op milieu en duurzaamheid in 
scholen (salon).  
 
De uitkomsten van de inventarisatie zullen met experts worden besproken en de resultaten 
zullen later dienen als input voor de ontwikkeling van de zelfevaluatietools, het leermateriaal 
over milieu in een duurzame salon en bewustwordingsmateriaal over duurzaamheid. 
 
Het project werkt met een afsluitende sectorconferentie met studentenparticipatie langs het 
project. Gebruikmakend van de competenties van de verschillende partners, hun netwerk, de 
experts, ondernemers in de sector en de docenten en studenten op de conferenties en thuis in 
de scholen combineren we kennis en doorzettingsvermogen om de taak op een goede manier 
af te ronden. 
Aanwezige bedrijven: Museon One planet, Witlof Cleaune, Dutch skincare, Vulnera Cosmetics   
(dit bedrijf is opgezet door 1 van de studenten van Mondriaan college), Dr hauschka en 
Coldwell. 
 
Workshop: Wat zou jij willen met duurzaamheid? 
Aantal deelnemers 8  

 

Na een de kennismaking met de andere mededeelnemers van de verschillende scholen gingen 
de docenten aan de slag met het thema: “wat zou jij willen met duurzaamheid?”. 
 
Groepjes gingen aan de slag met stickynotes om aan te geven wat eenieder persoonlijk zou 
willen met duurzaamheid. Daarna werden de notes geclusterd en men keek waar je de 



gelijkheid met elkaar kunt vinden. Als laatste de verschillende groepen de notes in verbinding 
her- groeperen. 
 

  
 

Now – nu  Wow- later  How- toekomst  
Afvalscheiding  Ergonomie Zelf voorziende scholen  
Student geeft werkgever 
advies duurzaamheid  

Groene salons Vanzelfsprekendheid  

E- Twinning  Groene technieken aanleren   
Gezonden school  Groen leerlandschap   
Geen papier verspilling  Handdoek droger???  
Gastlessen groene salons   
Opleiden tot hybride groene 
salons 

  

Alle kopjes en bekertjes per 
direct afschaffen ..Iedereen 
zijn eigen beker mee  

  

 
Sommige scholen zijn al heel ver met het verduurzamen van hun opleidingen en gebouwen.  
Zoals groene daken waarbij de warmte 10 % gereduceerd is tot aan 2 x per jaar schapen laten 
grazen op het school dak. Maar ook internationaal kijken wat er veranderd kan worden door 
samenwerking met het buitenland (Green salon) via een Erasmus+ project wat bij de kappers 
heeft plaats gevonden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop: Dr Hauschka  

 

Natuurlijke cosmetica is een trend. Maar hoeveel natuur zit er nu echt in? Het merkaanbod is 
groot, maar welk merk kunnen we vertrouwen? Om het makkelijker te maken, bestaat er het 
NATRUE-keurmerk.  

NATRUE is een internationaal kwaliteitskeurmerk dat in het leven is geroepen met als 
doel natuurlijke en biologische cosmetica over de hele wereld te beschermen en te stimuleren. 
NATRUE is in 2007 door de grootste producenten van authentieke natuurlijke en biologische 
cosmetica, waaronder Dr. Hauschka, opgericht en er zijn tegenwoordig meer dan 60 bedrijven 
bij aangesloten. Er zijn tot nu toe meer dan 6.300 producten met het onafhankelijke NATRUE-
keurmerk bekroond. Natuurlijk? Of biologisch? 

Bij NATRUE worden de producten in drie categorieën opgedeeld:  

- natuurlijke cosmetica,  
- natuurlijke cosmetica met een biologisch percentage van 70 %  
- biologische cosmetica met een biologisch percentage van minstens 95 %.  

Zo weet de klant waar hij aan toe is. Ook omdat alles op de website van NATRUE-transparant 
wordt gecommuniceerd. Op de Demeter-boerderij in Bad Boll gaan ze op een menswaardige, 
duurzame en verantwoorde manier met ons milieu en onze medemens om. De teelt van 
geneeskrachtige planten is biologisch-dynamisch. Alle plantaardige grondstoffen die we niet 
zelf produceren, kopen we van partners die uiteraard onze normen naleven. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8eSFaY39AdE&t=1s
https://www.drhauschka.nl/natuurlijke-cosmetica/biologische-cosmetica/
https://www.drhauschka.nl/biologische-grondstoffen-van-over-de-hele-wereld/cultiveringsprojecten/


Workshop: Samen duurzaam onderwijs  
Verzorgd door Pivot Point. 
 
De workshop begon met een uitleg van de SDG’s.  
De 17 duurzame doelen die nagestreefd worden in het kader van duurzame ontwikkeling. 
 
Het groene kompas helpt teams om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te 
gaan over duurzame ontwikkeling. Op het gebied van vier verschillende thema’s bepaal je waar 
je nu staat en wat jullie gezamenlijk ambitie is. De uitkomsten kan je gebruiken voor het maken 
van een plan van aanpak.  
 
Hoe beleef je duurzaamheid als mens. Welke ervaringen of impact heeft dat voor jou? 
Kinderen die met hun beroep hiermee worden geconfronteerd en in hun werk. Nemen weer 
familieleden mee. Internship bijvoorbeeld. Bij een trip waarmee door bijvoorbeeld 
kinderhandjes meegemaakt worden. Langer met spulletjes doen. Minder vaak kopen. Geen 
online inkopen enz. Op hoeveel individuen heeft een docent impact als docent op een leven. 
Zie foto voorbeeld. . 

 

 

https://www.pivotpoint.be/index.html
https://hetgroenekompas.nl/

